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Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57,  Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, 
na straně jedné
a
Obec Olešenka, zastoupená starostou Zdeňkem Volánkem, 582 22 Přibyslav, kraj Vysočina, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města  Havlíčkova Brodu vykonávat  namísto 
obecního úřadu v Opečence v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány  města  Havlíčkova Brodu místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Olešenka.
Správní poplatky vybírané  městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že obec Olešenka bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 1.500,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do patnáctého dne po 
skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení vlády č. 142/1994 Sb.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o  uzavření této smlouvy a 
jejím  předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží  po jednom výtisku a jeden  stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 26. 1. 2004 pod číslem usnesení 5/04 a zastupitelstvo obce Olešenka. 
Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy. 

V Havlíčkově Brodě dne 19. 2. 2004    V Olešence dne 8. 3. 2003
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.    Zdeněk Zvolánek  v.r.
starosta       starosta

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a rozhodnutí starosty obce Vlachovice ze dne 8. 4. 2004 
č. 5 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský úřad Nové Město na 
Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)
a
Obec Vlachovice, zastoupená starostou obce panem Josefem Petrem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Vlachovice 20, 592 31, kraj 
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00842664, č. účtu: 39329-751/
0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města namísto orgánů 
obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném 
touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve 
správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní pololetí 
za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na Moravě, na základě 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 1. následujícího roku. Město odešle 
vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. Faktura bude obsahovat počet a č.j. 
projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího bodu 3. 
tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) přestupků 
spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo pracuje na území 
obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve věci 
rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o udělení souhlasu 
k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a 
začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II a III. 
této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Josef Petr v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Bochovice ze dne 2. 4. 2004 č.1 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 uzavírají 
níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Bochovice, zastoupená starostou obce Karlem Šoukalem, adresa sídla obce: Bochovice 11, kraj Vysočina, IČ: 00376094, bank. 
spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 17526-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále 
jen „obec Bochovice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat namísto 
orgánů obce Bochovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, takto:
– projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Bochovice oprávněna 
projednávat v prvním stupni
– a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Bochovice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
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Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bochovice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 636,- Kč (slovy: šestsettřicetšestkorunčeských) bez ohledu na počet 
případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Bochovice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok 
bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů 
po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Bochovice uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti 
na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího 
vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce
 Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
 It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000041 vedený u KB a.s. 
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva nabude 
účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona) 
okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na dobu jednoho 
roku dne 30. 1. 2004.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Bochovice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bochovice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Bochovice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 13. 5. 2004      V Bochovicích dne 14. 4. 2004
Miloš Mašek v. r.       Karel Šoukal v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Horní Heřmanice ze dne 13. 4. 2004 č.13 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Horní Heřmanice, zastoupená starostou obce František Kotrba, adresa sídla obce: Horní Heřmanice 13, kraj Vysočina, IČ: 00376965, 
bank. spojení: KB a.s. pobočka Velké Meziříčí, č.ú. 10623/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města 
Třebíče (dále jen „obec Horní Heřmanice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat namísto 
orgánů obce Horní Heřmanice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, takto:
– projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Horní Heřmanice oprávněna 
projednávat v prvním stupni
– a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Horní 
Heřmanice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Horní Heřmanice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 540,- Kč (slovy: pětsetčtyřicetkorunčeských) bez ohledu na počet 
případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Horní Heřmanice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první 
rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 
dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Horní Heřmanice uhradit předem náklady, které si sama zvýší 
v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle 
následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce
 Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
 It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000043 vedený u KB a.s. 
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva nabude 
účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona) 
okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na dobu jednoho 
roku dne 30. 1. 2004.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Horní Heřmanice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Horní Heřmanice, jeden stejnopis obdrží 
město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Horní Heřmanice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 13. 5. 2004      V Horních Heřmanicích dne 21. 4. 2004
Miloš Mašek v. r.       František Kotrba v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Koněšín ze dne 14. 4. 2004 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 uzavírají níže 
uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Koněšín, zastoupená starostkou obce Hana Žáková, adresa sídla obce: Koněšín 145, kraj Vysočina, IČ: 00377732, bank. spojení: 
KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 15328-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
Koněšín“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat namísto 
orgánů obce Koněšín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, takto:
– projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Koněšín oprávněna projednávat 
v prvním stupni
– a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Koněšín.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Koněšín ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů 
ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1884,- Kč (slovy: jedentisícosmsetosmdesátčtyřikorunčeských) bez ohledu 
na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Koněšín k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první 
rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 
dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Koněšín uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti 
na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího 
vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce
 Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
 It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000045 vedený u KB a.s. 
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva nabude 
účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona) 
okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na dobu jednoho 
roku dne 26. 8. 2003.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Koněšín předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Koněšín, jeden stejnopis obdrží město Třebíč a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Koněšín a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 13. 5. 2004      V Koněšíně dne 26. 4. 2004
Miloš Mašek v. r.       Hana Žáková v. r. 
starosta města Třebíč      starostka obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Kožichovice ze dne 8. 4. 2004 č.22/2/2 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Kožichovice, zastoupená starostkou obce Helenou Černou, adresa sídla obce: Kožichovice 36, kraj Vysočina, IČ: 48527416, bank. 
spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 33622-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále 
jen „obec Kožichovice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat namísto 
orgánů obce Kožichovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, takto:
– projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Kožichovice oprávněna 
projednávat v prvním stupni
– a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Kožichovice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kožichovice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1.488,- Kč (slovy: jedentisícčtyřistaosmdesátosmkorunčeských) 
bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Kožichovice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. 
Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném 
kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Kožichovice uhradit předem náklady, 
které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě 
každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce
 Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
 It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000044 vedený u KB a.s. 
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva nabude 
účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona) 
okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na dobu jednoho 
roku dne 26. 8. 2003.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
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c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Kožichovice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kožichovice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Kožichovice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 13. 5. 2004      V Kožichovicích dne 21. 4. 2004
Miloš Mašek v. r.       Helena Černá v. r. 
starosta města Třebíč      starostka obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Myslibořice ze dne 1. 4. 2004 č.19 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 uzavírají 
níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Myslibořice, zastoupená starostou obce Ing. Josefem Plačkem, adresa sídla obce: Myslibořice 14, kraj Vysočina, IČ: 289949, bank. 
spojení: ČS a.s. Jihlava 1522470389/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
Myslibořice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat namísto 
orgánů obce Myslibořice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, takto:
– projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Myslibořice oprávněna 
projednávat v prvním stupni
– a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Myslibořice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Myslibořice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2804,- Kč (slovy: dvatisíceosmsetčtyřikorunčeských) bez ohledu 
na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Myslibořice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na 
první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce 
do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Myslibořice uhradit předem náklady, které si sama zvýší 
v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle 
následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce
 Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
 It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 
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průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000038 vedený u KB a.s. 
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva nabude 
účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona) 
okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na dobu jednoho 
roku dne 26. 8. 2003.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Myslibořice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Myslibořice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Myslibořice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 13. 5. 2004      V Myslibořicích dne 7. 4. 2004
Miloš Mašek v. r.       Ing. Josef Plaček v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Opatov ze dne 23. 7. 2003 č.7 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 uzavírají níže 
uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Opatov, zastoupená starostou obce Františkem Šeneklem, adresa sídla obce: Opatov 149, kraj Vysočina, IČ: 00290068, bank. 
spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 4426-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále 
jen „obec Opatov“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat namísto 
orgánů obce Opatov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, takto:
– projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Opatov oprávněna projednávat 
v prvním stupni
– a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Opatov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
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Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Opatov ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů 
ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 3120,- Kč (slovy: třitisícejednostodvacetkorunčeských) bez ohledu na 
počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Opatov k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první 
rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 
dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Opatov uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti 
na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího 
vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce
 Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
 It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000042 vedený u KB a.s. 
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. 
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Opatov předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. 
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Opatov, jeden stejnopis obdrží město Třebíč a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Opatov a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 13. 5. 2004      V Bochovicích dne 19. 4. 2004
Miloš Mašek v. r.       František Šenekl v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Pyšel ze dne 15. 12. 2003 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 uzavírají níže 
uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Pyšel, zastoupená starostou obce Věrou Machátovou, adresa sídla obce: Pyšel 120, kraj Vysočina, IČ: 00290254, bank. spojení: 
KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 8427-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
Pyšel“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat namísto 
orgánů obce Pyšel v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, takto:
– projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Pyšel oprávněna projednávat 
v prvním stupni
– a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Pyšel.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pyšel ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů 
ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1880,- Kč (slovy: jedentisícosmsetosmdesátkorunčeských) bez ohledu na 
počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Pyšel k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok 
bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů 
po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Pyšel uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu 
spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: 
N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce
 Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
 It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000036 vedený u KB a.s. 
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. 
Tento smluvní vztah končí:
 a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
 b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
 c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Pyšel předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. 
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Pyšel, jeden stejnopis obdrží město Třebíč a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Pyšel a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 13. 5. 2004      V Pyšele dne 14. 4. 2004
Miloš Mašek v. r.       Věra Machátová v. r. 
starosta města Třebíč      starostka obce
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou ze dne 31. 3. 2004 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Rokytnice nad Rokytnou, zastoupená starostou obce Josefem Herbrychem, adresa sídla obce: Rokytnice nad Rokytnou 67, kraj 
Vysočina, IČ: 00290360, bank. spojení: 1522517319/0800 ČS a.s., příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města 
Třebíče (dále jen „obec Rokytnice nad Rokytnou“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat namísto 
orgánů obce Rokytnice nad Rokytnou v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:
– projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Rokytnice nad Rokytnou 
oprávněna projednávat v prvním stupni
– a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Rokytnice 
nad Rokytnou.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rokytnice nad Rokytnou ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 3452,- Kč (slovy: třitisícečtyřistapadesátdvakorunčeských) 
bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Bochovice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. 
Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném 
kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Rokytnice nad Rokytnou uhradit předem 
náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě 
každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce
 Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
 It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000046 vedený u KB a.s. 
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva nabude 
účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona) 
okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na dobu jednoho 
roku dne 26. 8. 2003.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Rokytnice nad Rokytnou předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rokytnice nad Rokytnou, jeden stejnopis obdrží 
město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 13. 5. 2004      V Bochovicích dne 22. 4. 2004
Miloš Mašek v. r.       Josef Herbrych v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Rudíkov ze dne 8. 4. 2004 č.10 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 uzavírají 
níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Rudíkov, zastoupená starostou obce Ing. Bohuslava Zlevorová, adresa sídla obce: Rudíkov 2, kraj Vysočina, IČ: 00290386, bank. 
spojení: ČS Třebíč, úč.č. 1522535349/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
Rudíkov“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat namísto 
orgánů obce Rudíkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, takto:
– projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Rudíkov oprávněna projednávat 
v prvním stupni
– a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Rudíkov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rudíkov ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů 
ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2700,- Kč (slovy: dvatisícesedmsetkorunčeských) bez ohledu na počet 
případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Rudíkov k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok 
bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů 
po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Rudíkov uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti 
na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího 
vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce
 Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
 It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000037 vedený u KB a.s. 
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva nabude 
účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona) 
okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na dobu jednoho 
roku dne 26. 8. 2003.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
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c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Rudíkov předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rudíkov, jeden stejnopis obdrží město Třebíč a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Rudíkov a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 13. 5. 2004      V Rudíkově dne 9. 4. 2004
Miloš Mašek v. r.       Ing. Bohuslava Zlevorová v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Slavětice ze dne 12. 5. 2003 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 uzavírají níže 
uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Slavětice, zastoupená starostou obce Janem Drexlerem, adresa sídla obce: Slavětice 58, kraj Vysočina, IČ: 00378615, bank. 
spojení: ČS Třebíč, č.ú. 1524514349/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
Slavětice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat namísto 
orgánů obce Slavětice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, takto:
– projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Slavětice oprávněna projednávat 
v prvním stupni
– a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Slavětice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Slavětice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů 
ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 960,- Kč (slovy: devětsetšedesátkorunčeských) bez ohledu na počet 
případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Slavětice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok 
bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů 
po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Slavětice uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti 
na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího 
vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce
 Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
 It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 
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průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000039 vedený u KB a.s. 
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva nabude 
účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona) 
okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na dobu jednoho 
roku dne 26. 7. 2003.
Tento smluvní vztah končí:
 a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
 b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
 c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Slavětice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Slavětice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Slavětice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 13. 5. 2004      Ve Slavěticích dne 8. 4. 2004
Miloš Mašek v. r.       Josef Drexler v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Zárubice ze dne 9. 4. 2004 č.4/2004 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Zárubice, zastoupená starostou obce Jaroslavem Burianem, adresa sídla obce: Zárubice 5, kraj Vysočina, IČ: 00599204, bank. 
spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú. 16929711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
Zárubice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat namísto 
orgánů obce Zárubice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, takto:
– projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Zárubice oprávněna projednávat 
v prvním stupni
– a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Zárubice.
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Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Zárubice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů 
ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 504,- Kč (slovy: pětsetčtyřikorunčeských) bez ohledu na počet případů. 
Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Zárubice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude 
poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu 
a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Zárubice uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu 
spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: 
N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce
 Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
 It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000040 vedený u KB a.s. 
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato smlouva nabude 
účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona) 
okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na dobu jednoho 
roku dne 26. 8. 2003.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny (rozvazování 
podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Zárubice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zárubice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Zárubice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 13. 5. 2004      V Zárubicích dne 13. 4. 2004
Miloš Mašek v. r.       Jaroslav Burian v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Obyčtov ze dne 21. 5. 
2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Obyčtov, zastoupená starostou panem Bohumilem Trčkou, IČO 00546739, Obyčtov  80, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina 
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Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou namísto 
orgánů obce Obyčtov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Obyčtov v rozsahu vymezeném touto 
smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízení ve správním obvodu obce Obyčtov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, 
vykonávat namísto obce Obyčtov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Obyčtov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Obyčtov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 900,- Kč 
za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad 
Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského 
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Obyčtov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou 
spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně po dobu 15 
dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis obec Obyčtov 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva obce Obyčtov o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28. 5. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Bohumil Trčka v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Obyčtov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod 3y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení zastupitelstva obce Pavlov č. 
2/2004 ze dne 16. 4. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Pavlov, zastoupená starostou Antonínem Havlíčkem, IČO 00544418

Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou namísto 
orgánů obce Pavlov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Pavlov v rozsahu vymezeném touto 
smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízení ve správním obvodu obce Pavlov.



Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, 
vykonávat namísto obce Pavlov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Pavlov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pavlov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 900,- Kč 
za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad 
Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského 
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Pavlov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou 
spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně po dobu 15 
dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis obec Pavlov a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva obce Pavlov o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19. 4. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Antonín Havlíček v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Pavlov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení rady obce Polnička ze dne 22. 3. 2004, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Polnička, zastoupená starostou panem Bohumilem Campírkem, IČO 00840670, Polnička 225, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj 
Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou namísto 
orgánů obce Polnička vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Polnička v rozsahu vymezeném touto 
smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízení ve správním obvodu obce Polnička.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, 
vykonávat namísto obce Polnička v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Polnička.
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Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Polnička městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 900,- Kč 
za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad 
Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského 
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Polnička předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou 
spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně po dobu 15 
dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis obec Polnička 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení rady obce Polnička o souhlasu s uzavřením této smlouvy 
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 21. 4. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Bohumil Campírek v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Polnička

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení rady obce Radostín nad Oslavou č. 25 - 374 
ze dne 31. 3. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Radostín nad Oslavou, zastoupená starostou panem Josefem Fabíkem, IČO 295248

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou namísto 
orgánů obce Radostín nad Oslavou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Radostín nad Oslavou 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně 
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Radostín nad Oslavou.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, 
vykonávat namísto obce Radostín nad Oslavou v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízeních pro 
správní obvod obce Radostín nad Oslavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Radostín nad Oslavou městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve 
výši 900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede Městský 
úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.
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Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského 
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Radostín nad Oslavou předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy 
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně po dobu 15 
dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis obec Radostín 
nad Oslavou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení rady obce Radostín nad Oslavou o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Josef Fabík v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Radostín nad Oslavou

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva města Svratka ze dne 18. 3. 
2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Město Svratka, zastoupené starostou panem Františkem Peňázem, IČO 295531, Palackého 30, 592 02 Svratka, kraj Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou namísto 
orgánů města Svratka vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům města Svratka v rozsahu vymezeném touto 
smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízení ve správním obvodu města Svratka.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, 
vykonávat namísto města Svratka v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod města Svratka.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne město Svratka městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 900,- Kč 
za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad 
Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského 
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. VI
Společná ustanovení

Město Svratka předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou 
spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně po dobu 15 
dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis město Svratka 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva města Svratka o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. 4. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      František Peňáz v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta města Svratka

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Vepřová ze dne 29. 3. 
2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Vepřová, zastoupená starostkou paní Marií Holcmanovou, IČO 0374440, Vepřová, 592 11 Velká Losenice, kraj Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou namísto 
orgánů obce Vepřová vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Vepřová v rozsahu vymezeném touto 
smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízení ve správním obvodu obce Vepřová.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, 
vykonávat namísto obce Vepřová v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Vepřová.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vepřová městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 900,- Kč 
za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad 
Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského 
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Vepřová předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou 
spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis obec Vepřová 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva obce Vepřová o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 9. 4. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Marie Holcmanová v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starostka obce Vepřová
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Zveřejnění počtu volených členů zastupitelstva kraje Vysočina.
 
Podle § 31 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o 
krajích“) činí počet členů zastupitelstva v kraji s počtem obyvatel:
a) do 600 000 obyvatel   45 členů
b) nad 600 000 do 900 000 obyvatel  55 členů
c) nad 900 000 obyvatel   65 členů

Podle § 31 odst. 2 zákona o krajích je pro stanovení počtu členů zastupitelstva rozhodující počet obyvatel 
kraje k 1. lednu roku, v němž se volby konají. 

Vzhledem k tomu, že podle údajů Českého statistického úřadu, krajské reprezentace Jihlava měl kraj 
Vysočina ke dni 1. ledna 2004 celkem 517 511 obyvatel, oznamuji v souladu s ust. § 31 odst. 3 zákona o 
krajích, že v podzimních volbách do zastupitelstva kraje Vysočina bude voleno 45 členů zastupitelstva 
kraje.

JUDr. Simeona Zikmundová
ředitelka KrÚ kraje Vysočina
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